
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย
เร่ือง สอบราคาจางโครงการขุดลอกสระ ในเขตพื้นท่ีองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย

ในเขตพื้นท่ีองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย
อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

-------------------------------
ดวยองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย อําเภอประทาย    จังหวัดนครราชสีมา

มีความประสงคจะสอบราคาโครงการขุดลอกสระ ในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย อําเภอ
ประทาย จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียดดังนี้

(1) โครงการขุดลอกสระหนองแสง บานหนองแวง หมูท่ี 4 ตําบลหนองคาย อําเภอประทาย
จังหวัดนครราชสีมา กวาง 42.00 เมตร ยาว 74.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร ปริมาตรดินขุดลอกไมนอย
กวา 4,662.00 ลูกบาศกเมตร งานขุดลอกดิน 4,662.00 ลูกบาศกเมตร ๆ ละ 25.-บาท คาขนดินท้ิง
ระยะทางไมเกิน 1 กิโลเมตร จํานวน 4,662.00 ลูกบาศกเมตร ๆ ละ 12.-บาท (รูปแบบและปริมาณงาน
ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลหนองคายกําหนด) ราคากลาง 231,830.-บาท (สองแสนสามหม่ืนหนึ่งพัน
แปดรอยสามสิบบาทถวน)

(2) โครงการขุดลอกสระหนองไมตาย บานหนองไมตาย หมูท่ี 8 ตําบลหนองคาย อําเภอ
ประทาย จังหวัดนครราชสีมา กวาง 75.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร ปริมาตรดินขุด
ลอก 13,500.00 ลูกบาศกเมตร งานขุดลอกดิน 13,500.00 ลูกบาศกเมตร ๆ ละ 25.-บาท คาขนดินท้ิง
ระยะทางไมเกิน 1 กิโลเมตร จํานวน 13,500.00 ลูกบาศกเมตร ๆ ละ 12.-บาท (รูปแบบและปริมาณงาน
ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลหนองคายกําหนด) ราคากลาง 665,630.-บาท (หกแสนหกหม่ืนหาพันหก
รอยสามสิบบาทถวน)

(3) โครงการขุดลอกสระหนองกวาง บานหนองกวาง หมูท่ี 11 ตําบลหนองคาย อําเภอ
ประทาย จังหวัดนครราชสีมา กวาง 90.00 เมตร ยาว 105.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร ปริมาตรดินขุด
ลอก 14,175.00 ลูกบาศกเมตร งานขุดลอกดิน 14,175.00 ลูกบาศกเมตร ๆ ละ 25.-บาท คาขนดินท้ิง
ระยะทางไมเกิน 1 กิโลเมตร จํานวน 14,175.00 ลูกบาศกเมตร ๆ ละ 12.-บาท (รูปแบบและปริมาณงาน
ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลหนองคายกําหนด) ราคากลาง 698,760.-บาท (หกแสนเกาหม่ืนแปดพัน
เจ็ดรอยหกสิบบาทถวน)

ราคากลางของทางราชการดังกลาวไมถือวาผูกพันท่ีผูเสนอราคาจะตองพิจารณาไปตามนั้น
ผูเสนอราคาจะตองรับผิดชอบในการถอดแบบและคํานวณราคากลางเอง จะนําเอาราคากลางของทาง
ราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบหรือเรียกรองในภายหลังไมได

ผูมีสิทธิเสนอราคาตองมีคุณสมบัติ  ดังนี้
1. เปนนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา  ท่ีมีอาชีพรับจางทํางานท่ีสอบราคาดังกลาว
2. ไมเปนผูท่ีถูกแจงเวียนชื่อเปนผูท้ิงงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยงาน

สวนทองถ่ินในขณะท่ียื่นซองสอบราคา
3. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาลของ

ผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
4. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืนท่ีเขาเสนอราคาใหแกองคการ

บริหารสวนตําบลหนองคาย ณ วันประกาศสอบราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการ
แขงขันราคาอยางเปนธรรมในการสอบราคาจางครั้งนี้
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5. มีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานท่ีสอบราคาจาง ดังนี้
โครงการท่ี 1 ราคากลาง 231,830.-บาท (สองแสนสามหมื่นหน่ึงพันแปดรอยสามสิบบาท

ถวน)
โครงการที่ 2 ราคากลาง 665,630.-บาท (หกแสนหกหมื่นหาพันหกรอยสามสิบบาทถวน)
โครงการที่ 3 ราคากลาง 698,760.-บาท (หกแสนเกาหมื่นแปดพันเจ็ดรอยหกสิบบาทถวน)
กําหนดดูสถานท่ีกอสรางในวันท่ี 20 กุมภาพันธ 2556 เวลา 10.00-16.00 น. โดยพรอม

กัน ภายในกําหนดเวลา ณ บริเวณสถานท่ีกอสราง หมูท่ี 4,8 และหมูท่ี 11 ตําบลหนองคาย อําเภอประทาย
จังหวัดนครราชสีมา หากผูเสนอราคารายใดไมไปดูสถานท่ีกอสรางหรือรับฟงรายละเอียดตาง ๆ ในการ
กอสรางตามกําหนดวันและเวลาดังกลาวขางตน ใหถือเสมือนวาไดไปดูสถานท่ีกอสรางหรือรับฟง
รายละเอียดตาง ๆ ในการกอสรางแลว และจะนํามาเปนขออางเพ่ือการใด ๆ ไมไดท้ังสิ้น

กําหนดย่ืนซองสอบราคา 2 กรณี  ดังนี้
1. วันท่ี 12 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2556 ถึงวันท่ี 21 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2556 ยื่นซอง

สอบราคา ณ กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย ในเวลาราชการ ยกเวน วันท่ี 19 เดือน
กุมภาพันธ พ.ศ. 2556

2. วันท่ี 19 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2556 ยื่นซองสอบราคา ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการ
จัดซื้อจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ (หองประชุมอําเภอประทาย ชั้น 2) ในเวลาราชการ

กําหนดเปดซองสอบราคา ในวันท่ี 22 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2556 ณ ศูนยรวมขอมูล
ขาวสารการจัดซื้อจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ (หองประชุมอําเภอประทายชั้น 2)
ตั้งแตเวลา 10.00 น. เปนตนไปจนกวาจะแลวเสร็จ

ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารสอบราคา ไดท่ี กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย
ระหวางวันท่ี 12 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2556 ถึง วันท่ี 21 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2556 แยกเปนราย
โครงการดังนี้

โครงการท่ี 1 ในราคาชุดละ 500.-บาท (หาบาทถวน)
โครงการท่ี 2 ในราคาชุดละ 1,500.-บาท (หนึ่งพันหารอยบาทถวน)
โครงการท่ี 3 ในราคาชุดละ 1,500.-บาท (หนึ่งพันหารอยบาทถวน)

หรือดูรายระเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี www.nongkai.org หรือสอบถามทาง โทรศัพทหมายเลข 044-756254
ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ  ณ  วันท่ี 11 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2556

(ลงชื่อ)
(นายตาล    อินทิรถ)

นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย

www.nongkai.org

